(
CW0
‘P

$3

‘El
DIKI

T'I
E)ea:eann:ear*

EI,I_IK

EP1A AIJD
J

D S C

Hill

S

F T

NH“

1S9E?1

w0

C!“

I

531

Q 0e

G

5‘

:99?

°lI

»°nf’ 2
Centrum voor Shin-Boeddhisne

Pretoriastraat

v.z-u.

68

B-2600 Antuerpen—Berchem

Afgiftekantoor

:

2600 Berchem

1

------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I

r1

F1

ca

LJ

cd

Editoriaa1

: Beve111g1ngssystemen
Sh1nran Shonin : Mattosho 13
Sh.A.Pee1 : De Naam is Namu Amida Butsu (x111)
E.Maeda : Verwachting en Vervu111ng
K.Haemers : Over de Beperkingen...
M.R.Franck : De onwezen11Jke werke11jkhe1d...
van Zo—neiq tot Dharmakara
Vragen staat vrij

Jikoji-Nieuws

Het

|

7

10
12
17
19

22

Centrum en de Sh1n—Tempe1 JIKOJI erkennen
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BEVE I LIGINGSSYSTENEN .

ik

een telefoontje van een erg Iieve stem. Hoe groot
mijn ontgoocneling toen ik vernam dat de 11eve stem afkomstig was
van een tele-verkoopster van een dealer in neveiligingssystemen. vlant qua
beveiging veruacnt Je eigenlijk een forse ietwat mmdogacntige mannestem a 1a

Enkele

dagen terug kreeg

dan ook

was

Scmarzenegger.
De

lieve

stem

.

.

in kuestie infonneeroe belangsteend naar

kantoor en woonst.

de

oeveiliging

van

ik

naar moest bekennen dat er geen beveigingssysteem
geinstaeerd was en dat 1k bovendien niet de minste interesse ervoor had,
s1aakte de Heve stem een - uaarscnijnjk commercieel geveinsde - kreet van
verbazing met een markante daar-zal-je spijt-van-neooen onoertoon. En ze naakte
Toen

af.
neeft net boeddhisme

geleerd na te peinzen ook over de geringste,
gebeurtenissen van net bestaan. Feitelijk nad ik aan die Heve
stem moeten zeggen dat ik vél een beveiligingssysteem ingeoouud hen, van net
merk Buddha-Dnarma; maar ik vrees dat de lieve stem dat tocn niet zou begrepen
nebben en dan maar zou proberen mij een merk XLB of Para~P1us aan te praten. ..
Nu

me

onbeduidendste

terug
tnema'st

naar

Maar

mijn overpeinzingen.

i
Daarbij

stootte ik

op

verscnlende

:
in noeverre zijn de gebruikelijke beveiligingssystemen écnt doe1treffend? Een professionee1 die inbreken nil, breekt in, alarmsysteem of niet. Hij
kent ze trouwens beter dan de fabrikant. In mijn straat stond een auto uitgerust
met a11er1ei systemen die om de navermap, 0.1. bij een Iicnte aanraking of een
bal van spe1ende kinderen of een vliegtuig dat te laag overvliegt, aan net
piepen en nuen en Hcntknipperen gingen_ En op zekere nacnt nerd de (dure)
auto zonder piepen of nuen of knipperende Hcnten 9esto1en. (Ik vemacnt

Eerst

ongezeige

reacties van fir1na's die

me

zullen verteen dat nun systeem enz.)

:
dat onze maatscnappij leeft met een ontzettend angstcomp1ex. Daardoor
'gen1eten' we van allerlei beveiligingen en verzekeringen tegen ziekte en
ongevaen,
ouderdom en vereenzaming, werkloosneid en overwerk, bevuing van
water en lucnt, kanker en hartkualen, dronkenscnap en po11ty1eke corruptie. ..

Dan

Eigenlijk zoeken we a1 ons nebben en nouden veilig te stellen.
eigenlijk dat zo miljoenen, miljarden mensen van de éne angst in
vaen. Helpen nierbij we1 snufjes en apparaatjes ?

noem maar op.

jarrmer

andere

1

Hat
de

‘

is net te zien hoe de mensen naar nun 'bezittingen'
geven van niet net minste vertrouuen nocn in de mens
noon in God of goden. Ze nebben dus sneer vertrouuen in kostelijke
mekaniekjes en
elektroniscne piep- en nuildinges dan in de Heere Jezus of in Sint-Antonius.
Haar is de tijd van "de voge1en des nemels" en "de 1e11én des
velds", of van de
pracntige verzen uit net Hilnelmus : "H1,jn scnild ende oetrouwen, zidt g1J O God
nijn Heer..." Ook nierin zien we noe ons mappb-tijdperk, dat van de 'Ondergaande
Leer’ de nensen Iaat uegscnuiven van net (kwatatieve) geestelijke naar
net
(kuantitatieve) fysiscn-materiéle, van net zijn naar net neooen . En God wordt
Dan

:

wat

bedroevend

grabbelen en daarbij

nlijk

gewoon vervangen door een

is

apparaatje, want de ouwe

is

Bod

dood en net apparaatje

de nieuwe God geworden.

En dan : men kan mij veel ontnemen, nee! veel,
veel te veel... Ik kan beroofd en
geslagen uorden. Maar ook bij roof en verwonding
de Drievoudige Toevlucnt
mijn beste beveiligingssysteem. Hen kan me nocn de boeddna-natuur noon Am1da's

blijft

Gelofte ontnemen.

Nocn de nembutsu.

Hisscnien werkt dit neveigingssysteem niet altijd even feilloos, zeker
niet
uanneer ik er met 'mi,jn' berekeningen aan zit te prutsen.
Maar tocn neb ik er

een

garantie

En daarom nad

van we] minstens

ik

vijf

ka1pa's op.

aan de Heve stem van de

telefoon

dit

moeten zeggen

:

Budanam saranam gacchami
Dnannam saranam gacchami
Sangnam saranam gaccnami

want

26 inmers

geniet ik van de tien voor-

delen die Sninran vermeldt (zie nierover trouwens p.19) en waarvan
net eerste
innoudt dat de mens van nenbutsu door alle boeddna's, alle bodn1'sattva's,
aHe
deva's en a11e kam1's beveigd wordt. En die service kan geen
enkel bevei1igingssysteem, geen enkele verzekeringsmaatscnappij me bieden.
Namu Amide

@»

Butsu.

Autums
To

Sni toku

devotion.

fall, like

a

falling leaf.

In /unida's lap.
Marcus C.
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Brieven van Shinran

(

13

)

'5 Mensen oerekenende geest kan onmogelijk Amide Buddha vatten, maar
nij uordt door de Boeddna gevat in net diepste van zijn oestaan.
Eenmal aldus gegrepen, valt elke dualiteit van verlosser en verloste
veg en is er een absolute onmoge71Jkne1d voor net ware mededogen om de
mens weer 105

te Iaten.

[Over omvat uorden

om

nooit

losgelaten te uorden]

meer

Gij stelt vragen omtrent "omvat uorden om nooit meer Iosgelaten te worden."
Snan—tao's Hmmne van Meditatie in Aanuezigneid van de Boeddna zegt dat Sakyamuni
en Amida onze ouders van groot mededogen zijn;
door gebruik te maken van vele
en verscnillende gescnikte middelen, wekken zij in ons net vo1maakte sninjin. De
vestiging van net ware sninjin is bijgevolg de uerkzaamneid van Sakyamuni en
Iemand wordt vrij van tuijfel omtrent zijn Geboorte [in net Reine Land]
precies doordat nij omvat is geuorden. Eenmaal omvat, noeft er absoluut geen
enkele berekening meer te zijn. Vermits die persoon vertoeft in net Stadium van
Niet-terugva11en totdat nij in net Boeddna-Land geboren uordt, zegt men van hem
dat nij in net Stadium van de Haarlijk Gevestigden is.
Vermits net ware sninjin opgeuekt uordt dank zij de werkzaamneid van die twee
geéerden, Sakyamuni en Amida, is net dat de vestiging van sninjin plaats grijpt
op net moment dat men omvat wordt. Daarna vertoeft nij in net Stadium van de
waarlijk Gevestigden totdat nij geboren wordt in net Boeddna-Land. Ander-Kracnt
betekent vooral dat er onzerzijds niet meer de geringste berekening noeft te

Amida.

zijn.
Met respect.
10de maand, Bde dag

Sninran
Antwoord aan Sninobu-06

/

2?

35'

1

/1,/3

/<1/0

3

[De I\|AAl\’I "iS l\lAI‘4LJ AI\’lI|D/\ ELJTSLJ

(XIII)

Shi toku

A

Pee1

.

De Zaak Zenran

(2)

ik naartoe vi] : in plaats van ons vertrouuen in
Gelofte-Kracnt, die tocn de natuurlijke werkzaamneid van net
Boeddhaschap is, te versterken, introduceren we - on zo voorzichtig,
scnier onbewust - onze eigen ideeén over spiritualiteit en net
bemerkt we] uaar

U

Am1da's

religieuze beleven.
beslist Deter dan de

want

uij

ueten net

imers beter.

we nebben

de

Hij ueten net
tv-serie
"Vader ueet net best" inmers lang acnter ons Hggen. wij Ieven in een
tijd van zelfvertrouuen en ego-assertiviteit. Amida is maar een ouue
baas

die ka1pa's

tijd... tja. ..
begrijpen

uij

Want

hebben,

uitgedokterd,

Boeddna.

leeftijd

en ka1pa's geleden ge1eefd

Haar

in

de onze '?
van net heoendaagse leven.

Zelf

zou

Sakyamuni

van onze

hebben.

zou

zijn

In

geen

snars

met onze computers en psycnotherapeuten een veel

de neg van ons

persoonlijk succes.

H13

zijn

kortere veg
a‘|1en aan de uinnende

nand . vlij doen net ! Zie tocn eens hoe goed uij net
stellen,
met onze
vrijetijdsbesteding, met de mooie (dure) wagen die we oppoetsen, met ons tueede
verblijf in Florida. Durf niet te ontkennen dat de levensvemacnting op één eeuw
tijd (onze eeuu I) 20 goed als verdubbew is.
—

Hat

zouoen

we dan nog

‘Dude w1J2en',

uillen luisteren

naar de meesters van

ue1eer*,

naar

de

naar onze vader,

grootvader of dies meer. Naar Sninran. Naar
Sakyamuni. Naar de stem van Amida in ons. Misscnien nelpt
dergelijke reclenering
ons te begrijpen hoe Sninran zich moet gevoew neboen wanneer
hij met kracht de
beueringen en de aanspraken van zijn oudste zoon Zenran verwierp.
Neen,

er is in

de Nembutsu-leer geen 'bijzondere' doctrine, geen 'm1ddernacntEr is enkel de Absolute, Grote Boeddna-Praktijk van de Ander-Kracnt.
Er is enkel de natuurlijkheid (jinen-hdni) van Hijsheid/Hededogen.
Moest Shim-an
geaarzeld nebben de beweringen van Zenran openlijk tegen te
spreken, dan zou nij
automatiscn de inbreng van de Ander-Kracnt ge1oocnend nebben.
In deze situatie
nad de vader Sninran geen andere keuze. Haar
die beslissing moet tocn zeer
dramatiscn geueest zijn.

praktijk'.

En

tocn...

Eenmaal

nebben,

dat

blijft

vader/zoon-wrijving duidelijk gesteld en hopelijk verteerd
er toch in heel deze Zenran-zaak een prikkelend detail over.

we de

4

ogenblik dat wij tocn een 'speciale relatie', een
contact‘
zouden ervaren, daar ergens tussen de verlicnting
'mlddernacntel1Jk
net dwaze, onwetende wezen dat we zljn.
Veronderstel

een

en

niet beletten te vermoeden dat er tocn zoiets moet zijn. In de Naam
scnuilt er een wederzijds, subtiel maar tastbaar genelm dat net
existentiéle '1k' moet veroinden aan de absolute, essentiéle Amida Butsu. Maar
deze band ls onvoorstelbaar... en bijgevolg neel erg esoteriscn...
Ik kan

me

NAMU AMIDA BUTSU

Bij

net lezen en nerlezen van Tannisno treffen

telkens en telkens weer die
nem en voor nem alleen was
de Voortljdelijke Gelofte uitgesproken neeft. Zo luidt de passage :

vreemde woorden van Sninran, dat net

oat Amida
De

me

ultsluitend voor

te zeggen : '%anneer ik aandacntig nadenk
die net resultaat is van vijf kalpa’s van meditatie,
realiseer ik mij dat net allemaal vnor mij, Sninran, alleen gebeurd

Sn6n1n nad ook de gewoonte

over Amida's Gelofte,
dan

is.'“
is inderdaad net signaal van een zeer mysterieuze relatie. Het grootste
mysterie is evenwel dat wanneer dit geldt voor Sninran, deze uitspraak ook geldt
voor elk van ons. Inderdaad, elk van ons afzonderlijk leeft in een heel
bijzondere relatle tot de Verlicntlng. Elk van ons is, zoals nij is, afzonderlijk, apart, geselecteerd geworden door net Oneindige Boeddnascnap. Elk van ons
ervaart de roep van de verlicnting, van de Kracnt van net Boeddnascnap als een
individuele, zeer intieme greep van de Boeddna.
Dat

net is juist deze 'individuele' relatie die de dwaze, 'zondige' persoon aan
Verlicnting blndt. Hier loopt de conventionele karmiscne wetmatigneld ten
einde. Hier vervult zicn de verzekering van de opneffing van net lljden (de
Derde Edele Haarneid) : net lijden dat wlj ondergaan, maar ook net lijden dat
wlj veroorzaken. Vanaf dat moment van mysterieuze relatie, wordt alles een teken
("un signifiant") van de Verlicntlng die alle wezens, buiten ru1mte~en-tijd,
omvat. Alles in net bestaan, dus ook de pijnen, de zorgen, de angsten, de
tekortkomingen en begoocnelingen, worden dan 'too1selen'2 van net Reine Land.
Denken we hierblj aan de dicnter Issa die stierf onder de sneeuw die zijn slecnt
gedekte nut deed instorten, en zijn allerlaatste gedicnt, gescnreven in net
Want

de

stervensuur

:

"0ok de sneeuw op mijn ziekbed komt van net Reine Land

‘lannisno, Postscrlptum. In ultgave

De

2Skr. vyna

5

Simpele Neg, l9B9.

p.ll2.

!".

elk

Voor

van ons,

wordt net één-zijn met Amida in Ge Nembutsu nog mysterieuzer
oeseffen dat e1k van ons dergelijke begunstigde re1at1e neeft.
Inderdaad : elk van ons wordt 'apart' geselecteem, elk van ons geniet ‘apart’
van deze elitaire benandeng.
En daar-om kan oak e1k van ons Sninrans wooroen
tot de zijne maken dat net allemaal voor mij, voor mij alleen is dat Amida de
Voortijaelijke Gelafte uitgesproken en gerealiseend neeft.
wanneer

we

wij zijn inmers,

(d.i.

in
natuurlijkneid

a11e samengepakt

samsara), via de

de één—ne1d van net Boeddnascnap

NAMJ,

de samennang van de

veewuldigneid

van de Gelofte, gekoppeld aan AMIDA BUTSU,

(0.1. nirvana).

Hanneer we in deze zin de zaak bekijken, dan 1eeft elkeen van ons in een
onuitspreekbare relatie met de Boeddna. Elk van ons neeft, in zijn geest, de
neerslag van de activiteit van de Ge1ofte-Kracnt. Voor elkeen van ons zal dan
ook deze mysterieuze actie/reactie-relatie noodzakelijkerwijze verscnlend
zijn. Hijn leven "ls niet zoals net jouwe. Mijn bespiegelingen over net Reine
Land zullen bijgevolg en noodzakelijk verscnlend z1Jn van de jouwe.

deze persoonlijke relaties met net Boeddnascnap ge'1'Hustreerd zien in
net leven en de uitspraken van de Myokonins. Net zoals Sninran in net Tann1snocitaat nierboven, leven de Hyokonins in een intieme relatie met Amida. voor nen
transformeert de vorm- en kleurloze onpersoonjke Dnarmakaya zicn in een voe1en tastbare Oya-sama, de Boeddna als Hoeder-Vader, als een concrete, bijna
zintu1g1i_jke aanwezigneid in nun dagelijks bestaan.
we kunnen

wij, vanuit

onze intellectuele exterioriteit en vanop net standpunt
die bijzondere re1atie bekijken, dan zijn we gewoonweg
onbekwaam om er de aard van te begrijpen. Inderdaad : men dient binnen
(en niet
buiten) deze relatie te zijn om er iets van te begrijpen. Haar eenmaal dat Je er
binnen bent, dan bekomer je Je niet meer over begrijpen of niet begrijpen. ..
Maar wanneer

dat

wij

innemen,

ons 'ontvangen' van de Naam, ons noren van de Nembutsu, ons spontaan vloeien als
een boot op de rivier, naar sninjin toe, is een proces dat zicn afspeelt
langs
de scnaduwzijde van ons gamed. Daarom b11Jft net meesta1 ook verborgen voor ons

dagbewustzijn. Daar waar we cle
ons een mysterie.

Naam

ontmoeten,

daar is z1jn werkzaamneid

voor

voor e1k van ons is zoiets een diep en confidentieel geneim dat we van Amide
ontvingen doorneen de Ander-Kracnt-Nembutsu—1eer' van Sninran Snonin. Maar
alsjeblief : Iaten we net confidentieel nouden. Een mysterie waarover je
voortdurencl praat, is geen mysterie meer, maar een windolaas. En laten
we van
onze eigen berekeningen alsjeolief geen nieuwe Zenran-zaak maken
!

6

VERWACHTING EN VERVULLING

Ed1Ch Maeda

Terugbiikkend op de ingesteidneid en ook op de biografie van Boeddna Gautama,
bescnreef Sninran Snonin de Hanayana Reine-Land fundamenten van de Zeven
Patriarcnen : Nagarjuna en vasubandnu van Indié, T'an1uan, Taocn'o en Snantao
van Cnina, Gensnin en Honen van Japan. Zo doende, kapte Sninran niet brutaai met
Veeimeer poogde nij een veg uit te stippelen die de vroegere
over Amida en net Reine Land demytnoiogiseerde. Bij deze niet zo
aigemeen aanvaardbare opvatting, scnreef Sninran in eenvoudige newoordingen voor
de grote massa van geiovigen die anders niet de minste toegang tot enige
reiigieuze wereid zouden nebben.
de

traditie.

begrippen

steit zicn de vraag of Sninsnu inderdaad een religie is. Sninrans ReineLandiering is inners geen gesloten systeem van praktijken en dogma‘s die ik in
blind geioof dien aan te kieven. Nocn gaat net om een 'geioof' dat strakke
praktijken vereist met de bedoeling verdiensten te verwerven. Indien men Sninsnu
een religie wii noemen, dan apprecieer ik net als een pad dat begint wanneer ik
de begrenzingen van mijn eng, dicnotomiscn, (verioordeiend en beslist onoprecnte
existentie bereikt neb. Hoe dit laatste gebeurt zal van de ene persoon tot de
andere uei verscniiiend zijn.
Daarmee

er komt een ogennlik, noe kort net ook moge zijn, waarop ik de geldigneid
in vraag ga stelien. Het gaat nem nier dan niet ianger om
materiéle successen, maar wei om net feit dat net leven ais doeiioos overkomt.
Wat is de zin van mijn bestaan ? Haarom ben ik nier ?
Maar

van mijn eigen ieven

die uijze mijn wereid van gespietenneid en daardoor ook iijden 20 aan
genracnt uordt, dan ieidt de mistevredenneid met mijn scnijnbare
vreugde mij ertoe te zoeken naar een beter bestaan, zoals net voor mij,
traditiegetrouw, overgebracht is geuorden in de Jodo—Sninsnu. Dan is voor mij de
tijd gekomen dat pad te beleven, een pad dat voordien ais net ware ingekapseld
was in een tempeialtaar, in de scnrifturen en in Sninrans gescnriften.
wanneer op

net

licnt

is ecnter absoiuut geen biind geloof in een andere
ieidt tot binnen in de geest en in net leven van
de Boeddna, uaarin mijn ware afstamming duideiijk terug gevoerd wordt tot de
bron die Snakyamuni Buddha ertoe motiveerde de veriicnting te verwezeniijken.
Deze motivering, deze kracnt is net die sedert mijn tijdioos verleden steeds in
mij geweest is en die steeds in mij zai zijn.
Het

pad van net Reine Land

uereid.

Het

is

een pad dat me

7

Katrien

Haemers

OVER DE BEPERKINGEN VAN DE DWARSFLUIT
las 1k ‘in een tijdscnrift over muziek een ‘Interview met de uitist
Peter Lukas Graf. Het ging over de beperldngen die eigen zijn aan muziek1nstrumenten, de dwarsfluit in net bijzonder. "eperkingen zijn n1et negatief, zegt
Graf. Bacn scnreef 6 sonates voor vioolsolo, 6 voor fluitsolo en 6 cellosuites.
Haarom ? Omdat de beperkingen van die instrumenten hem boeiden. Niet de
onbeperkte mogelijkneden zijn interessant; anders zouden we tegenwoordig geen
1nstrumenten meer bespelen. Aes kan inmers elektroniscn nagebootst women.”
Omangs

later las ik bid

paar uur
"1'inacnévement

Een

samenvloeiden

des

de

Franse

cnosesdumonde".

in mijn gedacnten

weet

scnrijver Frangois

Langs welke kanalen

ik niet,

maar

in elk

Sureau over
beide opmerkingen
geval raakten ze

elkaar.
Uinacnevement des cnoses, net nooit-afgewerkt—z1'Jn van de dingen, net nooitvo1tooid-zijn, riep net begrip ounkna op : net wiel dat niet goed draait omdat
de as niet goeo in oe naaf past. De wagenmaker moet nog wat bijscnaven, of
bijslijpen om af te werken. Z'lJn oe dingen in net menselijk oestaan ook n1'et

onafgewerkt '?
H15]
leven wel in vrede,
gezond,

maar...

He

zijn

maar... Het gaat goed met ons, maar... We zijn wel
we1 tevreoen maar ‘t is tocn te nopen dat...

net ogenblik dat we ons tevreden—zijn bewust worden, is net al voorbij, is
net te weinig of te veel, is er spijt of neimwee. .. 0vera1 scnuren we tegen de
muren van beperking rondom ons.
Op

Lukas Graf beweert dat men zicn juist binnen die beperking, binnen die
onvolmaaktneid kan ontpoppen tot een meester die ae grenzen van de beperking kan
Maar

overstijgen.
mens ervaart zijn beperking niet alleen bij net bespelen van een muz1ek~
instrument. Is net gevangen zijn binnen de muren van net Gedankengebaude, van
inteHectue1e en emotionele constructies, van vooroordelen en vastgeroeste

De

principes Met uiterst beperkena ? Ze1fs de muren van deze karmiscne gegevenneia
zitten vol stenen des aanstoots : de plaats en tijd waarin we leven, net sociaal
en professioneel vatje waarin we gewrongen zitten, karakterié1e vaardigneden en
hebbejkheden.

W

Maar

leert

niet dat we onaanks die beperkingen tot net noogste in
net meesterscnap in onszelf ligt; dat we net aileen moeten
de boeddhanatuur.

ook de Boeddna

staat zijn,

dat

nerkennen

:

we kunnen

vrij zijn

tenzij die

oinnen onze muren en uallen;

van ons eigen

hart;

we moeten geen

ketens veroreken

tyran van de troon stoten, maar
enkei de troon die we voor nem bouwden binnenin onszelf; we moeten geen gebalde
vuist boven ons hoofd vrezen, maar de vrees in ons eigen hart oplossen. we
moeten geen uetten afscnaffen, maar enkel de bezetenheid waarmee we onszelf
vastketenen, laten varen.
we moeten geen

Zo kunnen we binnen onze beoerkingen, met de fijne snaar of doorneen de kieine
dwarsopening van ons instrument, meesters warden, niet meer verpietterd door een

uereld die e 2e1f nebben geconstrueerd,
bezitten die Ieidt naar oevrijding.

Luister

eens naar de

awarsfiuit

maar uetend

van Peter Lukas Graf.

.,;,'__\
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She shouted
NAHU AHIDA

U

dat

.

\

the words

And sped d0Hh

!

the street

her husband's bicycle
Leaving my kisses behind.
On

Marcus C.

\_%
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de

zal het noren.

'

UTSU

wijzelf

sleutel

Sh. Myoukai Rutger Franck
DE ONWEZENLIJKE WERKELIJKHEID
VAN HET WEZENLOZE WEZEN

valt niet makkeiijk over ‘iets’ te praten dat onwezenlijk is - en dus niet
bestaat - en in zekere zin, maar alleen in 'zekere' zin, dan tocn eigenlijk ook
uéi bestaat.
Het

Ais net dan uél bestaat, is dat alleen in een Iosse, samengestelde vorm. Tocn ga
ik tracnten over dit niet-bestaande 'iets', iets zinnigs, ja zeifs iets
wezenlijks te zeggen. Ik verzoek Junie aus allemaal om begrip, een uiterste
inspanning te Ieveren, te doen alsof datgene uaar ik over ga praten voor juliie

duidelijk bevattelijk is.

‘iets’

uaar ik net over ga neooen is net enige dat voor mij, in deze wereld,
neeft. Dat ‘iets’ is zelfs als net ware ‘door zicn ze1f' tot stand
gekomen in die zin dat net zicnzelf naal en var: neeft gegeven. Oat getuigt dus
van een zekere creativiteit, op zicnzelf een pluspunt én een probleem.
Het

belang

Hijn ‘iets’ neeft nog talrijke andere talenten.
Het is net enige dat voor mij ecnt is, degelijk, waardevoi, eminent, buitengewoon, voornaam, voortreffelijk, ja zeifs superieur, onfeilbaar en volmaakt...
en ik beperk me tot zijn voornaamste kuaiiteiten.
geaardneid van dat ‘iets’ is zo, dat al net andere niets
niét ecnt, niét degelijk, niét waardevoi, niét eminent enz.
De

Nu neb
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ik

OOFZBBR

mijn ‘iets’ nog een derde probleem :
va 81 mijn gehechtheden en probiemen.

met

ik

anders kan

zijn

oen eraan genecnt. Het

dan

is

Ms ik er goed over nadenk, can is dat "x", dat ongeoefinieerde iets, een
oonstante, nooit droogvaiiende bron van a1 nijn lijaen. Het vertoeft, naar men
zegt, in een soort irreéle scnememereid van zijn eigen creativiteit, uaardoor
net komt dat, wanneer net b.v. mensen ziet, zoals de olaasvis van de dicnter
Issa, dat iets uitroept : "Haou, wat een afscnuwelijke gezicnten tocn !".
Maar

daarmee

uezen

niet af.

iets, tot

de

is

de kous van oe onwezenlijke uerke1iJkneid van net
Hetenscnappers zijn n1., na ernstige studie over net

vaststelling

gekomen

comonenten in 0e natuur aanwezig

er

meer dan 4

uezenioze
uezenloze

dat er nog vele andere ai even niet-bestaande
Voigens een laatste telling zouden dat

zijn.

miijard zijn.

H

I

I

[

6

die soortgenoten bezitten, naar men zegt, dezelfde degelijke, buitengewone
en kwaliteiten. Maar persoonlijk betuijfel ik oat, want ik neb
kunnen vaststellen, na a1 even ernstige stuoie, oat mijn 'iets' absoluut enig in
zijn soort is, temeer daar ik ergens gelezen neb dat 'mijn' iets zicnzelf
beschouut als net absolute miode1punt van a11e bestaande (ik hoop oat Ju11ie nog
kunnen volgen ?).
En a1

eigenscnappen

Janmer

kleine

mijn beste vrienoen,
Janlnerlijke gebreken.

genoeg,
maar

neeft oat unieke iets van

me

enke1e

is mijn 'iets' tamelijk on-etena. Het neeft de aangeooren onneboelijkheid
alles dichotomiscn te zien, alles als net ware 'dubbe1' te zien zoals
dronkaard het slot van zijn voordeur ziet.
Zo

neei

n1.
een

Jullie zullen, op dit punt gekomen, ongetwijfeld willen vernemen uaar dat hogere
onfeilbare wezen van me ergens vertoeft. Nou, oe ouidelijkste omschrijving van
die piaatsbepaling is "ergens nee] hoog op een ivoren toren". Misscnien is dat,
plus zijn onwetendneid, er we] oe oorzaak van dat mijn 'iets' zo owaas en zo
onverdraagzaam is en net zo'n hoge dunk van zicnzelf neeft.
Mijn diernare vrienden, net probleem stellen is ook net antwoorc! erop geven :
Ik ben tot de bevinding gekomen oat er maar één 'iets' is dat aan a1 oeze
parameters beantuoordt,

dat 26 on-etend, 26 duaas, 26 genecnt, 26 ingenomen met

a.

zicnzelf kan zijn, zulke absuroe dicnotomiscne oenkfouten kan begaan
z6'n irreéle uereld kan aanmeten en er zicn kan in ops1uiten....

Mijn conclusie is dat dat
Dat

'iets'

ben

ikzeif

'iets'

van me...

lnijn eigen

ego

en

zicnzelf

is.

!

Neel nu 0. v. onze oonflicten net die 'anda~en’

ligt in

niét als even degelijke mensen te
zusters, niét als mede—pe1grims op 't ze1fde
pad in dezelfde wereld van de samsara~iHusie, maar eerder als rivalen, in net
beste gevai gewoon als 'oe anderen'. Het verscnil tussen hen en wij ligt evenuel
niet bid de andere mens die we beoordelen, maar ligt bij onszelf.
Het

beschouwen,

onze

aara

andere uezens

niét als broeoers

en

bestaan wordt eige1i.ik enkel door de conicten
gekenschetst die hun
oorsprong vinden bij onze eigen maatstaven en beoordelingsfouten. Hanneer we
anderen als gelijke en evenuaardige mensen beginnen te beschouwen, betekent oat
niet dat
eindelijk evenveel morele volwassenheid, wijsheid, begrip en
toierantie opgebracht hebben. Integendeei : dat betekent dat uij uiteindelijk
vomassenheid, uijsneid en tolerantie opgebracht hebben.
Ons

zij
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of onze "kmnne" nanier van anderen te beooraelen
Er is een oud Zen-vernaal, waar een diepe wijsneid in verbonden
a1'|e Zen—verna1en. Het luiat zo ongeveer a1s volgt :

ligt,

zoals in

"Ergens in Japan stond eens vodr de ingangspoort van een monnikenklooster een
krome denneooon. Op zekere dag p1aatste de oude Zen-meester een bord voor oeze
denneboom met net opscnrift dat diegene die deze krome denneooom 'recnt' zag,
de tempel van net klooster ten gescnenke zou krijgen. Niemand van de monniken
vond net antwoord. Hierop verklaarde de Zen—|neester dat de enige manier om deze
krome boon 'recnt' te zien, is die kronme boom a1s krom te zien." (Een andere
versie w11 dat één monnik met net Juiste antwoord bid de Zen-meester~° mam en
oat deze laatste uitriep : "J11 bent b1J Rennyo Snonin‘ gaan aankloppen ! Alleen
nij kon Je net juiste antwoord gegeven nebben!")

in zijn "Everyday

Sucnness", vertelt ons net (ware ?) vernaal van die
(of 'nu1sman' om de seksisten onoer ons Met te krenken) die bij naar
buurvrouw (of bij zijn buurman, dus) enkel slordigneid, luineid en onvo1maakt—
neoen zag. Ze1fs oe gewassen lakens die in naar tuin te drogen ningen, zagen er
nog vuil uit. Een bezoekende vriendin maakte naar erop attent dat, indien zij
naar ramen eens zou lappen, de Iakens van naar buurvrouw en naar tuin er veel
Kubose,

ru1svr-ouw

schoner zouden

uitzien.

zelfkemis en zelffnziont - de eerste stap
ik over d'It aes nadenk, beste vrienden, dan kom ik tot net besmit dat

De nooazaak van

Hanneer
we

eerst onsze1f dienen te kennen.

Zicnzelf kennen, zélf

nagaan,

zélf ervaren,

was

eigenlijk

de

eerste leerrede van

Socrates raadde dat, met zijn gevleugew gezegde "Ken Jezelf",
zijn leerlingen aan. Oat komt neer op de noodzaak, volgens Kant, zichzelf op te
voeden tot autonoom, d.w.z. 'vr1_j' mens. wanneer we ons '2e1f' kennen, onze ware
geaardneid neooen leren er-kennen en ze doorgrond nebben, zijn wij inderdaad
'vr-1.1’ en nebben we de eerste stap in de ricnting van verdere kennis gezet.
de Boeddna.

Ook

En dan zou net wel eens kunnen geneuren dat we ons in
waar-in de dicnter Tagara aanbeland was, zoals Kubose

niervoor aangenaald

de

ons

situatie

bevinden

verteld in zijn

ooek :
Tagara was een geleerd man en bekwaam dicnter. In zijn maatselijke
gemeenscnap genoot n1J aanzien en ontzag voor zijn leiderscnap,
innemendneid en
grote kennis. Hear tegenover zijn vrouw was niJ bars, betweterig, eigenwijs en

"Heneer

°m. Ikuy (1394-14a1).
‘Achtste Hoofdabt van Honganji,

ook genoema de Tweede

Sninsnu (1414-1499).
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Sticnter

van de

Jodo—

oazig.

ongelukkig. Nochtans bieef zij van haar
Regelmatig kreeg Tagara bezoek van een vriend van hem die Yamada
heette, maar ook voor zijn vriend had hij nooit een goed woord. Nooit vond—ie de
om met zijn vriend te praten ondat die toch maar
nonsens vertelde. Maar
plots werd Tagara blind. En plots wachtte hij vol ongeduid op elk bezoek van
man

Mevrouw Tagara was dan ook zeer

houden.

tijd

zijn vriend

en

vertellen.

En op

haar heel dicht
en

plots

iuisterde

hij

zekere dag

bij

hem

waren er tranen

vol belangstelling naar al wat zijn vriend hem kwam
de biinde Tagara zijn vrouw tot zich en vroeg

riep

te komen zitten. Heel dicht. Hij
in zijn ogen.

nam

haar handen

vast...

‘Yoshiko,’ zei hij tegen zijn vrouw, 'ik realiseer me ineens hoe ik je jaren
iang ongeiukkig heb gemaakt. Nu weet ik hoe lief Je heel die tijd voor me bent
geweest en hoe egoistisch en stug ik was. Nu pas besef ik wat ik je aliemaal heb
aangedaan en wat Jij heot moeten ondergaan.' Daarop omheisden 2e eikaar en
huilden ze beiden van vreugde. Het was de eerste keer dat ze eikaar werkelijk
begrepen en gevonden hadden.

Nog nooit was Tagara zo geiukkig geweest en tegen
vrienden zei hij zeifs dat hij blij was dat hij zijn gezicht verloren had
want dat hij daardoor een geestelijk in-zicht gekregen had in veie dingen die
hij vroeger niet 'zag'."
Meneer Tagara had de eerste stap in het 'ze1f'-inzicht gezet.

zijn

Thee

leerrfjke vergelijkingen

Struike7b7ok (eigeniijk een struikei-steen')
Iemand struikelde eens over een steen en bezeerde zich erg. Hij vond dat, als er
geen steen op zijn weg had geiegen, hij er zich ook niet aan bezeerd zou hebben,
en hij er ook niet boos of ongelukkig over geweest zou zijn. Nocntans liepen ook
andere mensen over die weg zonder zich aan die steen te bezeren. De oorzaak van
zijn '1ijden' iag dus niet bij de steen maar bij hem zeif.
De

net water
water neemt de vorm aan van het recipient waar het zich in bevindta Het behoudt
zijn natuurlijke vorm. Het is niet hooghartig, past zich aan, steit zich
tevreden met zichzelf te zijn. Het is nederig en gedwee, streeft er nooit naar
de 'top' te bereiken; het is rustig en vredelievend, doet nooit 'a1sof' en heeft
geen behoefte of verlangen om 'kunstmatig' te doen.
De Eenvoud van

toch is water ook een dynamische kracht die generatoren doet aandrijven,
muren kan doen barsten en dijken kan doorbreken. Het stuwt stenen en
aarde van de hoogste bergtoppen naar de diepten van de oceaan. Zeifs het
langzame druppelen Kan gaten en groeven in rotsen en stenen veroorzaken.
Water is de bron van aiie ieven.
Maar

stevige
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ten slotte, ontvangt a11e vui1e waters van stromen en rivieren,

De oceaan,

te zuiveren

te

en op

om 2e

nemen.

uij de ingestewheid van water en van een oceaan zullen hebben,
zuen ook uij anderen in ons kunnen opnemen zoals ze zijn, zonder aanstoot
hen te nemen.
wanneer ook

Laten

onze toevlucht nemen

tot

dan
aan

onmetejke,
onbevatbare,
die ons opneemt zoa1s we
zijn, in zijn mateloze oceaan van Mededogen. "lets" in mij zet me ertoe aan deze
drie wooroen van dankbaarheid te zeggen :
we

Boeddha,

de

oneindige oceaan van Leven en Licht,

Namu Amida

Butsu

de

Amida Buddha,
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This worm, Suzuki,
Is the world of Amida :
This house, in this street.
Nam Auida mtsu
I repeat and I repeat.
Marcus C.
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VAN ZO—HEID TDT DHARMAKARA

a1 onze grootdoenerij en grootsprakerigneid,
beseffen we soms wel noe
beperkt we eigenlijk zijn. we kunnen maar 26 ver zien, we noren maar binnen dat
klankspectrum, we leven maar 20 iang, we kunnen niet op eigen vleugels vliegen
nocn als een vis onderwater leven. Onze zintuiglijke waarnemingen en ervaringen
zijn beperkt. En zelfs in onze denkwereld zijn aHer1ei begrenzingen ingebouwd.
Daardoor denken we normaiiter volgens bepaalde patronen en gebruiken niervoor
gevestigde concepten en consensuele oategorieén.

Ondanks

Zo maken we gebruik van 'geboorte’ (= begin) en 'dood' (= einde), alnoewei er
gezien sub specu7o aecernitatis, d.i. vanuit een niet-persoonsgeoonden stand~
punt, er noon geboorte noon dood bestaan. Het is enkel wanneer we beginnen te
individueren, n1. door net ervarene op onszelf be becrekken, not onsze1f in
relatie te brengen, dat we die begrippen als entiteiten van waarneid gaan zien.

is net

ais ormogeiijk te denken of te communiceren zonder
dergelijke concepten. Hij neoben ze nodig b.v. om beoaalde
wijzigingen in onze bestaanssituatie aan te duiden. Andere begrippen die we ook
noeten nanteren, zijn ruimte (waar ?) en tijd (wanneer '?), wilien we iecs
begrijpen van de wereld rondom ons en waarmee we onvermijdeiijk in interaotie
zijn. Alnoewel we weten dat er in absolute zin noon ruimte noon tijd bestaan,
zeker niet in de statiscne manier waarin wij ze opvatten.
Tocn

gebruik te

ons zo goed

maken van

dan met een begrip als Z0-neid in net reine te komen, is net eer-st en vooral
noodzakelijk dat begrip te benaderen in een ooncepbenconfiguratie als begin,
einde, tijd en ruimte. vanuit dergelijke relativistiscne optiek, komen we o.a.
tot de vaststelling dat de term Zo—neid ingevoerd werd door Snakyamuni Buddha,
die geboren is bij Lumbini en gestorven te Kusinagara. Dit invoeren van begin en
einde geeft ons weiiswaar een nistoriscne omkadering; maar 'Zo—neid' is noon
Om

geboren noon gestorven met de

nistoriscne Boeddna. Dit is : de Zo—neid die nij
in zijn leerverkondiging realiseerde, is niet begonnen en is niet geéindigd,

zoals Gautama's

stoffeiijke

Iicnaam dat deed.

Tocn is net mogelijk wat betreft Z0-neid een nistoriscne dimensie in te
nl. dat Snakyamuni "begon" met de verkondiging ervan. En in deze zin enkel in deze zin - kan aan de Zo~ne1'd een "begin" aangemeten worden.
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voeren,
maar dan

Maar de Z0-neid an

sicn, zoais die "voortleeft", ervaren wij en benoemen wij als
de Oneindige Boeddna Amida, of zo we net abstracter willen zien, net Oneindige
Boeddnascnap. want om Amida Buddha voor ons bevattelijker te maken, zui1en wij
"hem" bescnrijven in functie van de conoepten die we gewoon zijn te nanteren :

begin
einde - tijd - ruimte - etc. En ofscnoon wij nardnekkig vooropstellen
dat Amida ais Amitabna de onvoorstelbare Oneindigneid van de Ruimte voorstelt,
en a1s Amitayus de onvoorstelbare Oneindigneid van de Tijd, tocn niijven we,
—

ondanks

die oneindigneden, gebr-uik

maken van de beperkende concepten begin enz
dimensioneel vernaal (noem net een mytne) te construeren, waarin we
Z8999" dat M108 Buddha in den beginne Dnarmakara Bodhisattva was, die gemrende
iange ka1pa's nediteerde on ten slotte Amida Buddha te worden.
om

een

vijf

is in dit vernaal vertaaid geworden naar voor ons
begrijpelijkere begrippen eigen aan de menselijke ervar-ingsfaculteiten. Deze
"Biografie" van de Boeddna, kleurrijk bescnreven in Suknavativyuna-sutra en in

Het 'onvoorste1t>are absolute’

diens Chinese en Tibetaanse vertalingen, die begint met de
dat nij
Dnarmakara was, is niets anders dan voor ons en in onze denkvonen, de neerslag
en de objectificatie van een 'abso1ute r~ea1iteit' die ons nier en nu ontgaat.

tijd

vernaai, de mytne, neeft plaats in een geneei ander tijdruimtelijk
continuum, in een andere tijd dan de onze (de temos sacré van M.E1iade '?) en in
een andere ruimte dan de onze, maar wordt uiteengezet vanuit een nuttigneidsprincipe (net gescnikte middel, upaya kausfalya), alsof het plaats vond in onze
kring1oop van geboorte—en-dood. Op deze wijze voeien wij ons dicnter bij die
Het

'geoeurtenissen' betrokken.

"historie" van Dnarmakara Bodhisattva moeten we dan ook niet benaderen in
termen van nistoriscne feiten en 'ecnt gebeurde' gebeurtenissen. Die "nistorie"
van Amida/Dnarmakara, met net waar en wanneer nij geboren werd, kan dus niet
verklaard worden ais in enige tijd en ruimte gesitueerde evenementen, - want dat
De

zou niets anders zijn dan een beknotting van een spiritueel
gebeuren (Qeen
gebeurtenis !) dat een onbegrensde universele draagwijdte neeft. we dienen dit
vernaal (en alle dergelijke vernalen uit de boeddhistiscne 'mytnoIogie') dan ook
op te vatten ais wider : de wijsvinger naar de maan, net
kompas op de
Iandkaart, aanwijzer van een nogere d.i. essentiéle, niet-fenomenaie
werke11Jkneid, die enkel in net perspectief van geestelidk totaa1—vertrouwen
a1s
wijsneid/mededogen kan begrepen én beieefd worden.

Bovendien kunnen we dit vernaal, zoais overigens
de meeste mytnes van de
mensneid, ook in exenplariscne zin projecteren op elk
van ons. Elk van ons in de
roi van Dharmakara. Aanvankelijk (in den beginne) is elk van ons z0'n
koning,
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zo'n zwerfmonnik,
we

allen

één

_

zo'n bodnisattva net zoals Dnarmakara; en uiteindelijk uorden

Uiteindelijke Verlicnting

met de

getransformeerd in Amida Buddha.
werelden moeten doorlopen.

:

we

worden

van

Dnarmakara

alle

Boeddna-

Is net voor
te veelmteveruacnten dat Anida Buddn
dagdagelijkse zaken een actieve ml zou spelen ?

in m'jn

VRAGEN STAAT

Ook a1 nebnen we

daarvoor eerst

/\ _

VRIJ

Iij

1.

Amida speelt mee in alle dingen van ons leven. Hij is inmers in elk van ons
voortdurend aanwezig onder de vorm van ons verlangen naar Vercnting,
welke
vorm dit verlangen ook moge aannemen. Amida is inrners de universele en mate1oze
kracnt van Hijsneid en Mededogen en uij kunnen er niet aan ontkomen (zo wij dit

uden)

evenmin

als

we

kunnen ontkomen aan de werking van de zuaartekracnt. want

voortijdelijke Ge1ofte benoort evengoed, z1j net
niveau, tot de natuurlijke wetmatigneden.

Amida's
ander

op een ander

plan, een

Anderzijds moeten uij er ons wé1 voor noeden dat we Amide gaan gebruiken . Amida
komt de vaat niet doen, geneest mijn rugpijn niet, betaalt mijn belastingen
n‘|et... En nog anderzijds : tocn nelpt Amida mij nij de vaat, tocn neipt nij me
nij mijn rugpijn, tocn nelpt nij me nij net betalen van mijn oelastingen.
Doordat, uanneer ik mijn gemoed op Amida Buddha ricnt, ik de dingen rondom me
misscnien meer en misscnien beter kan zien in net licnt van de Verlicnting, dat
1k daardoor iets van net 'Vreugde1and' kan in-brengen in net Hjdensbestaan. Dat
is de zin van de uitspraak van Sninran Snonin, uaar nij spreekt over de 't1'en
we1daden' van net Gemoed van Vertrouuen snfnjin (KBSS 111,65) en uaarvan ik nier

ter iustratie enkel
6.

net

de volgende verme1d

voondeel

steeds bevefgd

:

te woraen door net Licnt

van

Am1'da's

Gemoed,
7..

B,

net voordeel in zijn gemoed grote vreugae te koesteren,
net voordeel bewust te z1Jn van A/n1da's ueldadigneid en er dankbaar

voor te
9.

zijn,

net vooraeel

altijd

net Gnote Mededogen te beoefenen.
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2.

Kan

"Bidden"
Franse

ik tot Midi wddm hidden in

ja,

zo

de

gebruikelijke betekenis

des uoord ? En

hoe ?

betekent 'vragen

prier

om

te ontvangen',

Latijn orare of net
is (zie nierboven vraag I),

net zoais net

Aangezien Amida Buddha geen 'persoon'

.

valt er

ook niets te 'vra9en aan...' Het 'scnenken' van de Gelofte-Kracnt en
net 'ontvangen' van sn1nJin zijn de twee poien van éénzelfde natuuriijkneid. He
zien dan ook niet dat b.v. de Hyokonins ergens iets vragen. wél voeren ze
bijwijien een eenzijdige diaioog (vergeef me die paradoks...) met Nnida.
In de piaats van net "hidden" tot een Scnepper-Scnenker-Recnter, kent net
boeddnisme net 'denken nan’ (Skr. anusmriti’, Cn. nien ) dat een noofdbestanddeel is van elke meditatietecnniek en dat in net Sninboeddnisme vervat ligt in
de Naam als 'denken aan de Boeddna' (Skr. buddhdnusmr'1'tT , Cn. nien-fa , Jap.
nen-outsu ). De Nembutsu is imers nocn een meditatieformuie of mantra, nocn een
gebed, maar voor de Sninboeddnist, in de zin van de l8de Gelofte, de weerklank
van de stem van net Boeddnascnap én een kreet van dankbaarneid. De Nembutsu past
nijgevolg in alle situaties van net leven, in angst en vreugde, als smeking en
als vervioeking, in geiuk en in eiiende...
3.

Zijn

de

(clristelijke)

devotie tot Alida

'wi1' van Amida is niets
Voortijdeiijke Gelofte alie
De

warden

"UH

vi!

9escm'ede...' toepasselijk in uijn

B11113 ?

anders dan de universele,
uezens, noe ze ook zijn,

buiten-tijd-en-ruimtelijke
tot Geboorte in net Reine

Verlicnting) te voeren. Of uij, dwaze en verwaande wezens,
gescniede" of "dat uw uil niet gescniede" neeft niet net
minste beiang. Ik zou zelfs zeggen dat net eens te meer een biijk van egoassertiviteit zou zijn van netzij te 'vragen' (optatief) netzij te 'beve1en'
(imperatief). Tenzij net de uitdrukking zou zijn van een zeer passief fatalisme,
dat besiist niet in net boeddnisme past.
Land (=

nu

4.

nirvana,

de

zeggen "dat uw

Hoe "hand"

ik

uii

een Shimoedmist ?

Dat ueet ik nelemaal niet ! Ik vemoed dat er eerst ergens zoiets moet zijn a1s
een 'nei1zaam karma’ (wat dit ook moge ziJn...), dan een geleidelijk 'opk1in|nen'
langs de 20ste Gelofte (de meditatieve en niet—meditatieve praktijken) en
eventueei de I9de Gelofte (de Nenbutsu ais zelf-kracnt praktijk), - maar deze
uitleg is zo scnematiscn... De (ware) Sninboeddnist is diegene die in zich, in

diepste diepten van zijn
hoort: de Nembutsu.
de

gemoed,

de roep van

20

net Oneindige Boeddnascnap

'1nst1tut1one1e' Sninooeddnist is iemand die op neg is naar die Nembutsu, die
eventueel ook contact neeft of zoekt met mede-pe1gr1ms, via een tempel of
gemeenscnap. Hij kan aldaar de Drievoudige Toevlucnt nemen, waardoor nij zicn
naar ouiten bekent als boeddnist; nij kan ook de zg. Lekemijding (kfkyo-sniki)
ontvangen uaardoor nij opgenomen uordt in de Gemeenscnap van de Sninboeddnisme;
nij kan dan (nog later) tokudo doen, waardoor nij geregistreerd uordt als
'pr1ester' van de Jodo-Sninsnu Hongwanji-na (of kortweg de Honganji). Ik weet
niet in noeverre dat 'inst1tut1one1e' écnt van nelang is. Maar dat net een
noodzakelijke steun 1s, daar twijfel 1k n1et aan.
De

5.

Hoe zou een

boeclmistiscne

definftie

van “God”

zijn

?

Strikt gesproken, komt de term "God" in net boeddnisme n1et voor, zeker niet in
zijn joods-cnristelijke betekenis. Het is dan ook moeilijk, zoniet onmogejk,
voor deze term een adequate tegennanger te vinden. Sommige boeddnistiscne
auteurs, om een dialoog met cnristenen niet moeilijker te maken dan nij a1 is,
uillen de Zo-neid (tatnaté) gelijksteen aan "God". wie tot de reasering
komt dat—ie dee1 uitmaakt van de Zo—neid, uordt Zo-neid, d.w.z. nij wordt

Cnristelijk omgezet zou oat zijn : nij uordt "God". De term kan
uitsluitend in deze beperkte zin aanvaard worden. Maar volgens de monotheistiscne religies kan net scnepsel niet God uorden : daardoor is ook deze
interpretatie onnoudbaar, netzij voor de cnristen, netzij voor de ooeddnist.
Indien de term "God" ecnter verwijst naar de Scnepper (of naar enig ander uezen
1n transcendentie) of naar een Recnter die over goed en kwaad beslist en
oordee1t, en straft of beloont in dit leven of in net niernamaals, zo'n
Godsbegrip is absoluut onaanvaardbaar in net boeddnisme.
Sommige fosofen
blijken we? een zekere veruantsonap met een Godsbegrip te
boeddna.

vinden in net concept Dnarmakéya, met net (pantneistiscne) Godsbegrip zoa1s dat
Spinoza voorkomt. Maar om aHe misverstand te vermijden, doet men best de
term "God" niet in enig boeddnistiscn verband te gebruiken.
De zaak Hgt uel anders met net begrip "goden", zoa1s dat b.v. in net nindoeisme
voorkomt. Deze traditionele goden werden door net ooeddnisme overgenomen a1s een
van de categorieén van uezens in samsara, de kring1oop van geooorte—en-dood, net
zoals de mens, getekend door Hjden, veranderjkneid,
begeerte, naat en
verduazing. In dezelfde zin werden ook talrijke snintoistiscne kam1"s door
sonmige Japanse boeddnistiscne scnolen overgenomen.

bij
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Dsseldorf

De

net moment at deze Eko in druk
1'5 6" "09 $116665
Qeen enkel
detail bekend over oe 7de Europese
Shin-Conferentie,
gepland voor de
zomer 1992 en ter gelegenneid van de
innuldiging van 0e grootse Ekoji
te:rpe1 te DC|sse1dorf gesticnt door de
Bukkyo Dendo Kyokai. Er ueroen in
septenoer uelisuaar reeds vo<wafgaandelijke besprekingen gevoerd tussen
de organisatoren : Prof. Esno Sasaki
(Kyoto) namens IABC, Mr. Y. Nakajima
namens net Deutscn-Japaniscne Ku1turverein e.V. (Dsseldorf),
die net

caties bijgekomen : ( 1) de 'nand2ame'
versie van net Tekstboek, onder de

On

oee1 van de

Zih

eemt.

018

Met “Stain
°"'

wt

titel
133

kanon,
De

met

°"°e""e"‘P-

en

uaarom

?,

'bescnr1Jv1ng‘

door
van

sektenverscntjnsel in zijn a1gemeenneid. 60 p.
In Jikoji liggen inkijkexemplaren.
Ms eerste publicatie op net agenda
voor
volgend jaar staat
Sninran

bet ih0Ude9*"°°9$te '"°@iH3k'
V3"

Be"

met vertaling
belangrijkste passages en
overtalrijke nota's om deze zeer
moeijke lektuur toegankelijker te

Snonins Kyogyosninsno,

k°'"@"»

van

96085“

de

make,-,_

cursus

D6

hoe
geen

sekten, maar een vr-aagstelling naar
net uaarom en de beooeling van net

De Simpele weg hoopt dat deze eerste
Nedeandse
vertaling
financieel

Hep

bevattelijker zal

uorden door
sponsor in Japan (of ewers ?).

¢e@T"9mi"9

een

ons

voordracntzaaltje vol,
ondanks de
onbetwistbare moei Hjkneidsgraad van
net

:

organisatie op

99" be5H55i"9 $6

deze

scnrifturen en
sastra's; en (2)
Haarneia en net Leven -

de Mahayana

ae

Neg,

K.Haemers,

B°emM55°“° H1°5°e curs“
Ook

uit

Sekten

V00?

15 "95 Vaststene
dat“'“~
Afuacnten maar. ..

Mdus neb ik gehoord, viii +
teksten uit de Pali-

pag1na's

ook buitenkanonieke

en Sn-A-Pee? (htwerbe)

H-We 9°<1@e1te- De
“Q15

Neg

Hier is druk geuerkt geworaen. Nadat
in augustus net Tekstboek verscneen,
zijn er sedertdien twee nieuue pumi-

I992

9339-

praktiscne

Sixe

me mm Lam
Diverse

1'5

°1iZ°"°¢" 1"¢e"Sief-

beldaagd

scnrift

lezers nebben zicn erover
dat dit Jaarlijks mazoveel vertraging blijft

oplopen. Het Iaatst verscnenen nummer
draagt imers de verme1ding ‘December
I989‘, temijl net eerst in december
1990 kon verspreid uorden. Hetzelfde
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dreigt net geval te zijn
dat

1990-nummer

verscnenen
1991-nummer

is...

En

met;

niet scnool- of traditiegebonaen,
leerrijk en warm aanoevolen aan
mensen die net neel lastig neoben 01,1

net

niet

steeds

nog

dan, wat van net

net verwerken van oe soms neel moe1'lijke boedanistiscne literatuur.
Dank voor de "open" temel, waar w1J
steeds welkom zijn met onze genodigden en waar net warm ontnaal ae
grenzen tussen ae scnolen aoet veg-

'?

dat er bl1jkenkele organisatoriscne moei-

Het

mag gezegd worden

baar

lijkneden in de weg lagen
liggen).
Hen neeft nu,
naar verluidt,
nieuwe planning opgesteld en

(en
een

smelten.

wil

Dank

meteen ook een nervorming doorvoeren.

Pure Land zou een

Tne

tijdscnrift

miscn

neg taken van g

strikt

V8"

aan We

acade—

worden, geneel in
1_A_3_s,3_; voor de

bliJk-

Van

Ter gelegenneid van ons nr 50, konoen
enkele opmerkingen van
lezers
opnemen. Haar na afsluiten van de
kwamen

waaruit

licnten (zij net
in te spreken).
Van

er

we

nog andere brieven
volgende passages

onszelf

maar om

Daniel Garain kregen

Tneravada-traditie,
'opstelleke' noemde :

de

De

wat

Theravada-gnoeperlng

Dna/rma

blijven
50ste

we,

verscnijning

een

"Boedana

van

de

EKO.

Gefelfciteerd

en dank !

Snitoku A. Peel en zijn
medewerkers,
in net totstandorengen
van de "Vrijdag lezingen". Boeiend,
Dank

V99"
temeer

wensen.

Vereecken

kwam

volgende

met nun eigen

Hesterse

ervaringsuereld. Bvb. net artikel van
Marcel (?) neeft bij mij een zeer
grondige, doorleefde en uijze indruk
nagelaten. Vorig Jaar is er ook een
bijarage geweest van één der dames...
die vertwfjfelde en pfjnlijke 9evoelens van net moment verklankt. .. die
net aan buften z1et negenen. Via
allerlei tussen-stapjes bneken nieuwe
ervaringen in naar door, dufaelijk

namens

nij

Dr.P.

zie veroinden

moed

Vinaya" kan nfet onverscnillig
01,1 de

neil

appreciatie :
Ik feliciteer‘ u van narte met de
vijftfgste uftgave van Eko... Een oer
boeienae aspecten van Eko is voor mij
dat 1k er mensen u1' t net h/esten nun
aiepe interesse voor net Boeddnisme

we

toe,

qoed

HOME"-

mg Iezersbrigven over Em

opmaak,

H111

Star‘!

5411019979

dat Snftoku bekend staat voor 21in
onbaatzucntige finaciéle inzet, teneinde Boeddna's leer in net bereik te
stellen van "ieaereen". Het mag
992890 HOIYJBH. net M89 ZQTFS hefhaald

meer religieus gericnte
I.A.B.C.publicaties, zou een nieuw tijd-

scnrift gecreéerd worden, dat
baar ANJIN zou genoemo women.

en 9€fe7l'Cl!l68I“d V00!‘ 06
08 H1596/@"1J "D8

aan

voor naar verbonden met
Butsu.
Alnoewel mijn
ervan wat vervaagd is,
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Namu

Amida

nerinnering
kwam me

ait

'

als zeer aucnentiek ontroerena over.
Mijn eigen belangstelling voor net
gceqdmgme blijft even gmot, mar

ik

Den

Z0

FRO 51

zal de aandacntige lezer opgeva1—
len z1Jn dat dit nwnmer gezet Herd in

Hec

pemqm door 9199,,

Opzoekmgen

Dime” ge pgy¢no_ana1y$e
intiem ye,-Dome” Z1‘jn
met mfjn inzicnten in her
Boeadm'5,,e)___ In eyk gevay gem ik gag
he; goeqqmsme 44,, 49,- bronnen is van
uaaruit de geestelijke verrijking van
onze bescnaving seer zal tot: stand

(die

ka;En_

ander compact lettertype.
De
reden daarvan valt te raden : in onze
een

¢,~Ou,,e,,5

Ik

gens u een ypuchtbape

NEKKE"

allicht is

9699'-""°9 net ‘"33"

9"“! 0391'“
08¢

lettertype Git

en

creatieve acvfceit toe in uu pog1'non he; goegdhigme in Qng yang
Deter te laten begrijpen.

brief uel die

<30

"009"

We

prettiger Ieesbaar

opvallende
Keisai Doki,

uit Takaoka (Japan), de man die
Nederlands aan net leren is enkel om
Eko te lezen. Hij schrijft :
Please accept my congratulatfons
the Eko Nr 50.

for

Eigenlfjk verbazend,
ongelooflijk !
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zu11en zijn.
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te vaak dat oe m's en de w's te zwart
uitvielen bij de dmk en vaak nare
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ROOSTER DER BIJEENKOMSTEN

Winter '91-'92
Di 03.12 20 u. Amida—kyo (D)
vr 06.12 20 u. Cursus Boeddh.F11os.
Zo 08.12 10.30 Jodo—E1

- snogninge (sh)

Di 10.12 20 u. Sambutsuge (R)
Di 17.12 20 u. Juseige (K)
Vr 20.12 20 u. Cursus Boeddh.F11os.

vr 27.12

20 u. Joya—E2

-

Shoshinge (Sh)

1992
VP
D1

vr
Di
Za

Di
Vr
D1

03.01
07.01
10.01
14.01
19.01
21.01
24.01
28.01

u.
u.
u.
u.
14.30
20 u.
20 u.
20 u.
20
20
20
20

04.02 20 u.
Vr 07.02 20 u.
Di 11.02 20 u.
Za 15.02 14.30
D1 18.02 20 u.
D1 25.02 20 u.
Vr 28.02 20 u.
D1

-

Nieuwjaar

—

Junirai (A)

Shoshinge (Sh)

+ wasan

Cursus Boeddn.Fi1os.
Memoriaa1 Zuiken Inagaki (Sh)
Ho—on K03 - Shosninge (Sh) + Ondokusan
Amida—kyo (B)

Cursus Boeddh.F11os.
Sambutsuge (P)

Juseige (?)
Cursus Boeddh.Fi1os.

Junirai

(D)

Nehan-E‘

- Snosninge (Sh)

Amida—kyo (R)

Sambutsuge (K)
Cursus Boeddh.Fi1os.

Di 03.03 20 u. Juseige (A)
Di 10.03 20 u. Junirai (B)
vr 13.03 20 u. Cursus Boeddh.Fi1os.
D1 17.03 20 U. Am1da—kyo (P)
Za

21.03 14.30 O—Higan°

‘(eigenlijk

06.12)

—

Shoshinge

"Feest van net Reine Land";

+

wasan (Sh)

gedenkt de

verlicnting

van

Gautama Buddna.

zAfscneid van net Jaar.

°(eigen1ijk 16.01) Gedacntenis
Dankbaarneid.

van Sninran Snonins

overlijden -

Dag

van

‘"Nirvana-dag", gedacntenis van Gautama Buddha's intrede in net Parinirvana.
°Bij2ondere Lentedevotieperiode (18.03 - 23.03).
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Tempe1 van

J

I

het Licht van Mededogen
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